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 الجزائر -جامعة مستغانم ، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 ملخص
طير الزواج عند المرأة المغاربية، وتحديدا أسطورتين للزواج معروفتين في  أسا فحصت هذه الدراسة

"  البحرية اللَّة عائشة الجزائر والمغرب وهما: أسطورة "الكسابة" بمنطقة مستغانم بالجزائر، وأسطورة " 

لمرأة العانس أو من بمنطقة أزمور بالمغرب اللتين أصبحتا طقسين من طقوس جلب الحظ والزواج عند ا

األسطورتين  خر زواجها. وقد استخدم المنهج الوصفي المقارن، وتحليل المضمون كأداة لدراسة تأ

وطقوسهما، ثم المقارنة بينهما وتحديد أوجه الشبه واالختالف بينهما. وكشفت النتائج عن تأثير معتقد حل  

سين وهو تحقيق مكانة  بير بين هدف هذين الطقأمور تأخر الزواج في العقلية المغاربية، مع وجود تشابه ك

المرأة في المجتمع، وفي إجراءات الطقسين وتطبيقاتهما، وإن وجدت بعض االختالفات البسيطة. وبذلك، 

 يعد الطقسان من الحلول االجتماعية التي ابتكرتها المرأة لتبرير عنوستها أو تأخرها زواجها. 
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Abstract 
This study examined marriage myths among Maghreb’s women; specially two 

well-known myths in Algeria and Morocco; the myth of « Kessabah» in the 
region of Mostaganem in Algeria, and the myth of «Lala Aïcha Al- Bahriah» in 
Azmour in Morocco. The two myths become rituals of bringing luck and 
marriage to the spinster women or who are late in marriage. We used the 
comparative psychosocial approach and the content analysis in the exploration 
of the two marriage myths and their rituals; which permit us to compare them 
with each other, and determine similarities and differences between them. 

The results revealed the impact of the belief in resolving the delay of marriage 
in the Maghreb’s mentality, in addition to a great similarity between the goal of 
the two rituals. Although there were some simple differences. 

So, the rituals are social solutions invented by women to justify their 
spinsterhood or late marriage. 
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